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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 881/98

frá 24. apríl 1998

um nákvæmar reglur um verndun frekari hefðbundinna heita sem eru notuð á tilteknar tegundir
gæðavíns sem eru framleiddar í tilgreindum héruðum (gæðavín fth)(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 823/87 frá 16. mars
1987 um sérstök ákvæði um gæðavín sem framleidd eru í
tilgreindum héruðum (gæðavín fth) (1), eins og henni var síðast
breytt með reglugerð (EB) nr. 1426/96 (2), einkum 8. mgr. 15. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í 1. og 2. mgr. 15. gr. reglugerðar (EBE) nr. 823/87 er kveðið á um
verndun heita sem hefð er fyrir að nota til að merkja gæðavín fth.
Bandalagsheitin og hefðbundnu sérheitin, sem eru leyfð
samkvæmt lögum aðildarríkjanna og um getur í 1. og 2. mgr.
15. gr., eru talin upp í greininni en það tryggir að þau séu þekkt og
vernduð í bandalaginu. Aftur á móti hefur enn ekki verið gerð
tæmandi skrá yfir þau frekari hefðbundnu heiti sem eru leyfð
samkvæmt lögum framleiðsluríkjanna og um getur í 2. mgr. 15. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 823/87. Rétt er að taka saman skrá yfir
þessi heiti til að tryggja að þau séu þekkt og til að auka vernd
þeirra í bandalaginu.

Til að frekari hefðbundin heiti njóti verndar í öllum aðildarríkjunum
er rétt að skrá þau á vettvangi bandalagsins þannig að unnt sé að
veita vínframleiðendum og neytendum upplýsingar um þau.

Sum hinna hefðbundnu heita, sem eru notuð til að merkja vín sem
freyða ekki og hálffreyðandi vín, hafa þegar verið skráð í reglugerðir
bandalagsins um merkingar slíkra vína.

Fyrir nokkra flokka vína, einkum hálffreyðandi vín og vínlíkjöra,
hafa frekari hefðbundin heiti, sem eru leyfð samkvæmt landslögum,
ekki enn verið skráð í löggjöf bandalagsins. Hins vegar hafa
aðildarríkin sent framkvæmdastjórninni skrá yfir hefðbundin heiti,
sem eru viðurkennd fyrir vínlíkjöra og hálffreyðandi vín, þar sem
vísað er til viðeigandi ákvæða í landslögum fyrir hvert þeirra.
Í viðaukanum við þessa reglugerð ætti að vera skrá yfir hefðbundin

heiti sem eru nægilega tengd einni eða fleiri tegundum
gæðavínlíkjöra, sem eru framleiddar í tilgreindu héraði
(gæðavínlíkjörar fth), eða hálffreyðandi vína, sem eru framleiddar
í tilgreindum héruðum (hálffreyðandi gæðavín fth), til að réttlæta
megi sérstaka vernd þeirra á grundvelli þess hversu þekkt eða
sérstök þau eru.

Þó eru til frekari hefðbundin heiti sem nota má fyrir flokk
gæðavínlíkjöra eða hálffreyðandi gæðavína fth í einu eða fleiri
aðildarríkjum og sem eru notuð að sambærilegum skilyrðum
uppfylltum, heiðarlega og að jafnaði fyrir tiltekin vín sem eru
merkt með landfræðilegu heiti þriðja lands. Rétt er að setja ákvæði
um að nota megi þau heiti á þessi vín í bandalaginu að uppfylltum
vissum skilyrðum.

Frekari hefðbundin heiti geta einungis notið verndar að uppfylltum
vissum skilyrðum.

Til að skapa skilyrði fyrir heiðarlega samkeppni á milli hinna
ýmsu víntegunda er rétt að vernda þau frekari hefðbundnu heiti,
sem eru talin upp í viðaukanum, til að koma í veg fyrir annars
vegar að þau séu notuð í lýsingu og kynningu á vínum sem mega
ekki bera þau og hins vegar að koma í veg fyrir að aðrir geti
hagnýtt sér heitin og villt um fyrir almenningi. Til þess að koma
á skilvirkri vernd heita, sem eru notuð til að merkja gæðavínlíkjöra
eða hálffreyðandi gæðavín fth, er mikilvægt að banna notkun
tegundarheita sem í eru sömu orð og í hefðbundnum heitunum í
viðaukanum við þessa reglugerð. Þó er nauðsynlegt að standa
vörð um réttmætar væntingar eigenda tegundarheita sem voru
skráð fyrir gildistöku þessarar reglugerðar.

Fyrir suma gæðavínlíkjöra og hálffreyðandi gæðavín fth eru notuð
frekari hefðbundin heiti til að greina þau vel frá öðrum vörum á
grundvelli sérstakra eiginleika þeirra. Hafa verður eftirlit með
notkun þessara heita til að tryggja vernd neytenda.

Vernduð notkun þeirra heita, sem fjallað er um í þessari reglugerð,
á aðeins við um vín en ekki aðra drykki. Með ,,víni� er átt við
vörur sem falla undir SAT-númer 2204.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í
samræmi við álit stjórnarnefndarinnar um vín._____________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 124, 25.4.1998, bls. 22, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/1999 frá 26. febrúar 1998
um breytingu á bókun 47 við EES-samninginnum afnám tæknilegra
hindrana í viðskiptum með vín, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB L 84, 27. 3. 1987, bls. 59.

(2) Stjtíð. EB L 184, 24. 7. 1996, bls. 1.
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

1. Í þessari reglugerð er mælt fyrir um nákvæmar reglur um
verndun frekari hefðbundinna heita fyrir gæðavínlíkjöra og
hálffreyðandi gæðavín fth sem eru leyfð samkvæmt landslögum
í framleiðsluríkjunum og sem um getur í 2. mgr. 15. gr. reglugerðar
(EBE) nr. 823/87.

Þessi reglugerð kemur þó ekki í veg fyrir að notað sé heiti til að
merkja og kynna vín eða þrúgusafa ef slík notkun er leyfð
samkvæmt reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 2392/89 (1), (EBE)
nr. 3201/90 (2), (EBE) nr. 2333/92 (3) eða (EB) nr. 554/95 (4).

2. Í þessari reglugerð merkir hugtakið ,,frekara hefðbundið
heiti� heiti sem hefð er fyrir að nota til að merkja gæðavín fth í
framleiðsluríkjunum og sem vísar öðru fremur til
framleiðsluaðferðar, lögunar- eða geymsluaðferðar eða til gæða
vínsins, litar eða víntegundar og er viðurkennt samkvæmt lögum
framleiðsluríkjanna til merkingar og kynningar á gæðavínum fth
sem eru upprunnin á yfirráðasvæðum þeirra.

2. gr.

Til að njóta þeirrar verndar, sem um getur í 1. mgr. 1. gr., verður
frekara hefðbundið heiti, sem er notað til að merkja gæðavínlíkjöra
eða hálffreyðandi gæðavín fth, að:

� vera sértækt og nákvæmlega skilgreint í  löggjöf
aðildarríkisins,

� vera nægilega sérkennandi og/eða vel þekkt,

� hafa verið notað samkvæmt hefð og samfleytt í að minnsta
kosti fimm ár áður en það öðlast opinbera viðurkenningu til
notkunar í aðildarríkinu,

� vera tengt einni eða fleiri tegundum gæðavínlíkjöra eða
hálffreyðandi gæðavína fth, eftir því sem við á, eða flokkum
gæðavínlíkjöra eða hálffreyðandi gæðavína fth.

3. gr.

1. Þau frekari hefðbundnu heiti, sem um getur í 1. mgr. 1. gr. og
eru leyfð í framleiðsluríkjunum, og sem einungis má nota á
gæðavínlíkjöra eða hálffreyðandi gæðavín fth, enda hafi þau verið
viðurkennd sem slík, og til að merkja þau vín sem um getur í
2. mgr. 1. gr. reglugerðar (EBE) nr. 823/87, eru talin upp í
viðaukanum við þessa reglugerð.

Þó má, þrátt fyrir fyrstu undirgrein og eftir því sem við á, leyfa
notkun sumra frekari hefðbundinna heita, sem eru talin upp í
viðaukanum, á tungumáli þriðja lands, sem er upprunaland, fyrir

vínlíkjöra og hálffreyðandi vín sem eru merkt með landfræðilegu
heiti er nýtur verndar í þriðju löndum, að því tilskildu að löndin:

� uppfylli skilyrði sem eru jafngild skilyrðunum sem koma
fram í 2. gr.,

� hafi lagt inn umsókn hjá framkvæmdastjórninni og sent
henni viðeigandi lög.

Í viðaukanum við þessa reglugerð er að finna skrá yfir þriðju lönd
og þau hefðbundnu heiti sem er heimilt að nota við merkingu
vínlíkjöra og hálffreyðandi vína í bandalaginu.

2. Aðildarríkin skulu gera framkvæmdastjórninni grein fyrir:

� hefðbundnum heitum sem eru leyfð í lögum þeirra fyrir
gæðavínlíkjöra og hálffreyðandi gæðavín fth,

� ef við á, hefðbundnum heitum sem njóta ekki lengur verndar
í upprunalandi sínu.

4. gr.

1. Vernda skal frekari hefðbundin heiti, sem eru talin upp í
viðaukanum, með því að koma í veg fyrir:

a) að þau verði notuð til að merkja vín, sem eru ekki tíunduð
þar, í beinum eða óbeinum viðskiptum, og þau talin
sambærileg vörum sem eru skráðar undir heitinu eða að
notkun þeirra feli í sér að aðrir hagnýti sér það góða orð
sem fer af verndaða heitinu;

b) misnotkun, eftirlíkingu eða hugrenningatengsl, einnig ef
verndaða heitinu fylgja orðasambönd á borð við ,,líki�,
,,tegund�, ,,aðferð�, ,,eins og það er framleitt í�, ,,eftirlíking�
eða þess háttar;

c) hvers konar aðrar óréttmætar, rangar eða villandi
upplýsingar um eðli eða grundvallareiginleika vínsins, á innri
eða ytri umbúðum, í auglýsingaefni eða skjölum er varða
viðkomandi vöru;

d) hvers konar athafnir, sem eru til þess fallnar að villa um
fyrir almenningi, einkum þær sem gefa til kynna að verndaða
hefðbundna heitið geti átt við um vínið.

2. Í tegundarheitum, sem eru notuð á merkimiðum víns, skal
ekki vera neitt þeirra hefðbundnu heita sem eru talin upp í
viðaukanum nema heimilt sé að nota þá merkingu fyrir vínið.

Þó á fyrri undirgrein ekki við um tegundarheiti sem eru skráð
fyrir gildistöku þessarar reglugerðar og hafa verið í notkun frá
skráningu.

___________________

(1) Stjtíð. EB L 232, 9. 8. 1989, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 309, 8. 11. 1990, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB L 231, 13. 8. 1992, bls. 9.

(4) Stjtíð. EB L 56, 14. 3. 1995, bls. 3.
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5. gr.

Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hafa eftirlit
með þeim frekari hefðbundnu heitum, sem eru talin upp í
viðaukanum, og veita þeim þá vernd sem um getur í 4. gr.

6. gr.

Aðildarríkin skulu grípa til nauðsynlegra aðgerða til að tryggja að
heitum, sem eru notuð á landsvísu, verði ekki ruglað saman við
þau heiti sem eru talin upp í viðaukanum og frátekin samkvæmt
1. mgr. 3. gr.

7. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Hún kemur til framkvæmda 1. október 1998.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 24. apríl 1998.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Franz FISCHLER

framkvæmdastjóri.

_________________
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VIÐAUKI

Skrá yfir frekari hefðbundin heiti sem um getur í 1. mgr. 3. gr.

Frekari hefðbundin heiti

ÍTALÍA
� Gæðavínlíkjörar fth:

Ambra DOC Marsala
Ambrato DOC Malvasia delle Lipari og DOC Vernaccia di Oristano
Extra DOC Moscato Passito di Pantelleria
Fine DOC Marsala
Lacryma Christi DOC Vesuvio
Oro DOC Marsala
Passito DOC Moscato Passito di Pantelleria
Riserva DOC Marsala DOC Girò di Cagliari, DOC Malvasia di Cagliari,

DOC Monica di Cagliari, DOC Moscato di Cagliari, DOC Nasco
di Cagliari

Rubino DOC Marsala
Soleras DOC Marsala
Stravecchio DOC Marsala
Vergine DOC Marsala

� Hálffreyðandi gæðavín fth:
Buttafuoco DOC Oltrepò Pavese
Gutturnio DOC Colli Piacentini
Pagadebit DOC Pagadebit di Romagna
Sangue di Giuda DOC Oltrepò Pavese
Vivace DOC Oltrepò Pavese, DOC Colli Bolognesi og DOC Colli

Piacentini

SPÁNN
� Gæðavínlíkjörar fth:

Amontillado DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda og DO Montilla-Moriles

Criadera DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda, DO Montilla-Moriles, Málaga og DO Condado de
Huelva

Dorado DO Rueda
Fino DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de

Barrameda, DO Montilla-Moriles
Lágrina DO Málaga
Vino Maestro DO Málaga
Oloroso DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de

Barrameda og DO Montilla-Moriles
Pajarete DO Málaga
Pálido DO Condado de Huelva og DO Rueda
Palo Cortado DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de

Barrameda og DO Montilla-Moriles
Rancio DO Priorato, DO Tarragona
Raya DO Montilla-Moriles
Solera DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de

Barrameda, DO Montilla-Moriles, DO Málaga og DO Condado
de Huelva

Soleras y criaderas DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda, DO Montilla-Moriles, DO Málaga og DO Condado
de Huelva
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FRAKKLAND
� Gæðavínlíkjörar fth:

Ambre AOC Rivesaltes
Hors d�âge AOC Rivesaltes
Rancio AOC Grand Roussillon, AOC Rasteau, AOC Maury, AOC

Banyuls, AOC Rivesaltes
Tuile AOC Rivesaltes

GRIKKLAND
� Gæðavínlíkjörar fth:

Apñ dialektoæs ampelÅneV O.P.E. S�moV (Samos)
(Grand cru) O.P.E. Mosc�toV Lhmnou (Moskhatos Limnou)

O.P.E. Mosc�toV PatrÅn (Moskhatos Patron)
O.P.E. Mosc�toV RÛou-PatrÅn (Moskhatos Riou-
Patron)

O.P.E. Mosc�toV Rñdou (Moskhatos Rodou)
O.P.E. Mosc�toV KejallhnÛaV (Moskhatos Kefallinias)

Reserve O.P.E. Maurod�jnh PatrÅn (Mavrodafni Patron)
O.P.E. Maurod�jnh KejallhniaV (Mavrodafni
Kefallinias)

Vieille Reserve O.P.E. Maurod�jnh PatrÅn (Mavrodafni Patron)
O.P.E. Maurod�jnh KejallhnÛaV (Mavrodafni
Kefallinias)

Grand Reserve O.P.E. Maurod�jnh PatrÅn (Mavrodafni Patron)
O.P.E. Maurod�jnh KefallhnÛaV  (Mavrodafni
Kefallinias)

PORTÚGAL
� Gæðavínlíkjörar fth:

Amadurecido DO Madeira
Aveludado DO Madeira
Canteiro DO Madeira
Colheita DO Madeira, DO Carcavelos, DO Porto, DO Setúbal
Com indicação de idade:

5 anos de idade DO Madeira
10 anos de idade DO Porto, DO Madeira, DO Setúbal, DO Carcavelos
15 anos de idade DO Madeira
20 anos de idade DO Porto, DO Madeira, DO Setúbal, DO Carcavelos
30 anos de idade DO Porto, DO Setúbal, DO Carcavelos

+ 40 anos de idade DO Porto, DO Setúbal, DO Carcavelos, DO Madeira
Crusted eða Crusting DO Porto
Escuro DO Madeira
Frasqueira DO Madeira
Lágrima DO Porto
Late bottled Vintage eða LBV DO Porto
Leve Seco DO Porto
Roxo DO Setúbal
Ruby DO Porto
Solera DO Madeira
Tawny DO Porto
Vintage DO Porto
VintageCharacter DO Porto

_______________


